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 بيان صحفى صادر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية 

 لفترة مسائية  في مكاتب السجل التجارى  امتداد العملبشان 
  

  علييين جهييياز تنميييية التجيييارة الداخليييية  عميييال السيييجل التجيييارى فيييي ا يييار التيسيييير عليييى التجيييار  المسيييت مر ن •

 ميييينللمكاتييييب مسييييائية  عمييييل فتييييرةإضييييافة  خييييا ميييين السييييجل التجييييارى  مكاتييييب عيييين ت ييييد   خييييدما 

  ذلك في المكاتب التالية:، بخاف الفترة الصباحية  ومياً من األحد الى الخميس م6م الى 3الساعة 

 رمسيس. -سجد الفتح مأمام    ال اهرة المميز. ▪

 الفسطا .-أمام متحف الحضارة   جنوب ال اهرة المميز.  •

 الهيئة العامة لاست مار.  –ش صاح سال    ال اهرة. است مار  •

 ميت ع بة. –ش  ادى النيل    الجيزة المميز. •

 السادس من أكتوبر.  – 11الحى   أكتوبر المميز.  •

 السادس من أكتوبر. –الهيئة العامة لاست مار   است مار أكتوبر.  •

علماً بأنه  مكنك  الحصو  على خدمة التأشير للشركا  الم يدة في مكتب سجل تجارى است مار ال اهرة من خا  مكتبي سجل  •

الييى ت ييد   تلييك الخييدما   ييوم  باإلضييافةتجارى جنوب ال اهرة المميز أ  است مار أكتوبر خا  الفترا  الصباحية ا  المسائية 

 حيةالسييييييييييييييييييبت ميييييييييييييييييين كييييييييييييييييييل أسييييييييييييييييييبو  فييييييييييييييييييي الفتييييييييييييييييييرة الصييييييييييييييييييبا

 بمكتب است مار ال اهرة. 

  فييييى إ ييييار زيييييام جهيييياز تنمييييية التجييييارة الداخلييييية بيييي  ات الجيييييل الجد ييييد ميييين خييييدما  السييييجل التجييييارى •

است مار ال يياهرة سجل تجارى على مستوى الجمهور ة فانه  مكن الحصو  على أي من هذه الخدما  للشركا  الم يدة بمكتب 

 ذلييك الييى اى ميين مكاتبنييا الملح يية من خا  الرز  الموحد للسجل التجارى  ب ا لنطازها الجغرافي    ن ل ال يودمن خا  خدمة  

  بفيييييييييييييييييييييييييييييييييييير   الهيئيييييييييييييييييييييييييييييييييييية العاميييييييييييييييييييييييييييييييييييية لاسييييييييييييييييييييييييييييييييييييت مار

 على مستوى الجمهور ة.

ميين خييا  تطبيييء اجييرالا  الحجييز   عمائييه جد ر بالذكر ان جهاز تنمية التجارة الداخلية  ؤكد علييى حرصييه علييى سييامة   •

 بيييييييييير بوابيييييييييية مصيييييييييير الرزمييييييييييية  تحصيييييييييييل م ابييييييييييل خدماتييييييييييه الكتر نيييييييييييا ع اإللكتر نييييييييييي

 خا  تلك المنافذ فى الفترا  المسائية. من 

 اذ نحن على عهدنا باالستمرار  السعي المستمر للوصو  الى هدفنا المنشود لت د   كافة خدما  جهاز تنمية التجارة الداخلييية  •

ة الحكومييية لخدميية زطييا  التجييارة الداخلييية  االرت ييال بمن وميية التحييو  للمستفيد ن عبر المنصة االلكتر نية للجهاز  المنصيي 

الرزمي للحكومة المصر ة مما  ح ء ز ادة في معد  النمو االزتصادي  تحسين مرتبة مصر في المؤشرا  الد لية االزتصاد ة 

 المختلفة.

 2022ما و  23ال اهرة في :  

 

 


